TEKNISK DATABLAD

KEIM BETONRENS
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Afrensningsmiddel på kiselsyrebasis til beton-overflader.
Omdannes ved brug til uskadelige forbindelser.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
Fjerner formolie på nye betonoverflader. KEIM
Betonrens kan også anvendes som afrensningsmiddel på
olie/fedt-forurenede gamle beton- eller pudsoverflader.

3. PRODUKTEGENSKABER
KEIM Betonrens neutraliseres fuldstændigt ved korrekt
anvendelse.
- vandig
- i største udstrækning fri for opløsningsmidler
(max. 2 %)
Materialespecifikationer:
pH-værdi:
Vægtfylde:

~1 (sur)
1,14 g/cm3

Anvendelse:
Betonfladerne forvandes før anvendelse af KEIM
Betonrens. Betonfladen skal være mat fugtig. Derefter
påføres KEIM Betonrens - fortyndet med vand i det
ønskede tyndings forhold - med en pensel. Reaktionen
følger straks. Efterfølgende skylles efter med rigelige
mængder vand (slange). På indvendige flader kan
skylningen erstattes af en vask med en våd klud.
Vandet fra afrensningen bortskaffes i overensstemmelse
med vedkommende myndigheder.
Forarbejdningsbetingelser:
Luft- og underlagstemperatur > +5˚C.
Forbrug:
Ved én påføring på et glat underlag: ca. 0,05 liter/m2.
Tørretid:
Efterfølgende behandlinger med KEIM Concretal®systemet kan først ske efter en fuldstændig udtørring af
underlaget, dog tidligst efter 12 timer.
Rengøring af værktøj:
Rengøres med vand straks efter brug.

Farvenuance:
Transparent, farveløs

5. LEVERINGSFORM

4. FREMGANGSMÅDE

Dunke med 5 liter og 20 liter.

Fortynding:
Alt efter omfanget af forureningen/formolie fortyndes
KEIM Betonrens med vand i forholdet 1:3 til 1:5.
Ved afrensning af betonflader, der efterfølgende
behandles transparent, skal tyndingsforholdet være
mindst 1:5.
Ved mindre fortynding kan der opstå lyse rester, som går
i forbindelse med betonen, og som ikke dækkes af en
transparent behandling. (Etablering af testflader
anbefales). De nævnte rester er helt uskadelige, og de
kan overmales med ethvert produkt inden for KEIM
Concretal®-systemet.

6. OPBEVARING
I lukket emballage og ved kølig, men frostfri
opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod
varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

August 2016

EU-affaldsnøgle nr. 06 01 06
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.
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8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik
osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på
omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks
fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod
stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.
Bemærk sikkerhedsdatablad.
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De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske
erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at
vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager
ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig
til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle
byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til
forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver
tidligere versioner ugyldige.

